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Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο Ζ/Ε θαη ππνζηαζκνύ ΔΚΑ 

 
Πξνθήξπμε Δπαλαιεπηηθνύ πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ 

 
Πίζηωζε 2.000,00 € κε ΦΠΑ  

 
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε Γ 07/27-02-2018, ζέκα 11ν,  
πξνθεξύζζνπκε επαλαιεπηηθό ζπλνπηηθό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο 
άλσ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο / επαλαιεπηηθόο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 2.000,00 € κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Γεπηέξα, 02-04-2018 ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν 
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 02-04-2018 ώξα 12:00 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
            
 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

 
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ πεξηγξάθνληαη παξαθάηω: 

 
πληήξεζε ηνπ Ζιεθηξνπαξαγωγνύ Εεύγνπο (Ζ/Ε) ηνπ Δ.Κ.Α. 

ηνηρεία Ζ/Ε: 
Ηζρύο = 630KVA 
Ζκεξνκελία θαηαζθεπήο = 1991 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ Ζ/Ε. 
Γηαζηήκαηα ειέγρσλ: (Α) = θάζε δύν (2) κήλεο
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                                    (Β) = θάζε δώδεθα (12) κήλεο ή 200 ώξεο ιεηηνπξγίαο 
 
 

α/α ΔΡΓΑΗΔ  Α Β 

i. Α 
ΤΣΗΜΑ  ΛΙΠΑΝΗ 

   

1 
Έιεγρνο ζηάζκεο & θαηάζηαζεο 
ειαίνπ 

 Υ  

2 Έιεγρνο θνιάξσλ  Υ  

3 Έιεγρνο βαιβίδαο πηέζεσο  Υ  

4 Έλδεημε νξγάλνπ πηέζεσο  Υ  

5 
Καζαξηζκόο πγξνπνίεζεο 
αλαζπκηάζεσλ 

 Υ  

6 Αιιαγή ειαίνπ   Υ 

7 Αιιαγή θίιηξνπ ιαδηνύ   Υ 

     

ii. Β 
ΤΣΗΜΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ 

   

1 Έιεγρνο ζηάζκεο πεηξειαίνπ  Υ  

2 Έιεγρνο θνιάξσλ  Υ  

3 
Καζαξηζκόο πξνθίιηξνπ & 
απνζηξάγγηζε λεξνύ 

 Υ  

4 
Καζαξηζκόο αεξηζκνύ δεμακελήο 
πεηξειαίνπ 

 Υ  

5 
Έιεγρνο πεηαινύδαο & ζπλδέζεσλ 
ξπζκηζηή (govemor) 

 Υ  

6 Αιιαγή θίιηξνπ πεηξειαίνπ   Υ 

7 Καζαξηζκόο αλπςσηηθήο αληιίαο   Υ 

8 
Έιεγρνο αθξνθπζίσλ 

 
Καηά 

πεξίπησζε 

9 
Έιεγρνο αληιίαο πεηξειαίνπ 

 
Καηά 

πεξίπησζε 

     

Γ ΤΣΗΜΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΑΕΡΑ    

1 Καζαξηζκόο θίιηξνπ αέξνο  Υ  

2 Έιεγρνο αεξαγσγώλ & θνιάξσλ  Υ  

3 Έιεγρνο αεξηζκνύ γελλήηξηαο  Υ  

4 Έιεγρνο θαη ιίπαλζε turbo  Υ  

5 Αιιαγή θίιηξνπ αέξνο   Υ 

     

iii. Γ 
ΤΣΗΜΑ ΤΔΡΟΦΤΞΗ 

   

1 Έιεγρνο ζηάζκεο ςπθηηθνύ πγξνύ  Υ  

2 Έιεγρνο θνιάξσλ  Υ  

3 Έιεγρνο ςπγείνπ  Υ  

4 
Έιεγρνο βαιβίδαο ζεξκνθξαζίαο 
λεξνύ 

 Υ  

5 
Έιεγρνο νξγάλνπ ζεξκνθξαζίαο 
λεξνύ 

 Υ  

6 Έιεγρνο ηκάλησλ  Υ  

7 Έιεγρνο αληιίαο ςπθηηθνύ πγξνύ  Υ  

8 Έιεγρνο / αιιαγή ςπθηηθνύ πγξνύ   Υ 
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iv. Δ 
ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ & 
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

   

1 
Έιεγρνο πγξώλ & αθξνδεθηώλ 
κπαηαξίαο 

 Υ  

2 
Έιεγρνο θαισδηώζεσλ & 
ζπλδέζεσλ 

 Υ  

3 
Έιεγρνο ηκάληνο ελαιιάθηε 
θόξηηζεο 

 Υ  

4 
Έιεγρνο βνιηόκεηξνπ D.C. θαηά ηε 
θόξηηζε 

 Υ  

5 Έιεγρνο ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ  Υ  

6 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνύ  Υ  

7 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ  Υ  

8 Έιεγρνο κίδαο  Υ  

     

Σ ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ    

1 
Έιεγρνο ζπλδέζεσλ & 
θαισδηώζεσλ 

 X  

2 Έιεγρνο δηαθόπηε θνξηίνπ  X  

3 Έιεγρνο πεδίνπ ηζρύνο  X  

4 
Έιεγρνο βνιηόκεηξνπ A.C.          
L1-L2 

Φ X  

 
                                                      
L2-L3 

Φ X  

 
                                                      
L3-L1  

Φ X  

 
                                                      
L1-N 

Φ X  

 
                                                      
L2-N 

Φ X  

 
                                                      
L3-N 

Φ X  

5 
Έλδεημε ακπεξνκέηξνπ A.C.        
L1                                                       

Φ X  

 
                                                      
L2 

Φ X  

 
                                                      
L3 

Φ X  

6 Έλδεημε ζπρλνκέηξνπ Φ Υ  

     

Ε ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΕΛΕΓΥΟΙ    

1 Έιεγρνο & ξύζκηζε βαιβίδσλ  Υ  

2 Έιεγρνο εμάηκηζεο θηλεηήξα  Υ  

3 Έιεγρνο αληηθξαδαζκηθώλ βάζεσλ  Υ  

4 Έιεγρνο πξνζεξκαληήξα λεξνύ  Υ  

5 Πεξηπνίεζε Ζ/Ε  Υ  

 
 
Δπεμήγεζε ζπκβόινπ  
 (Φ) = έιεγρνο ππό θνξηίν 
ν έιεγρνο ππό θνξηίν ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη θάζε δίκελν γηα ηνλ νινθιεξσκέλν ιεηηνπξγηθό 
έιεγρν ηνπ Ζ/Ε.  
 

 Άκεζε αληαπόθξηζε ζε βιάβεο 24ώξεο x 365εκέξεο ην ρξόλν, εληόο 4 σξώλ ην πνιύ. 

 Άκεζε απνθαηάζηαζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ εληόο 24σξώλ από ηελ θιήζε. 
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Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Τπνζηαζκνύ  ηνπ ΔΚΑ 

 
   Μία (1) γεληθή ,πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Τπνζηαζκνύ  Μ.Σ. ν νπνίνο απνηειείηαη από δύν 
(2) ηεκ. Μ/ηέο ηζρύνο 630 KVA έθαζηνο ,ηέζζεξα  (4 ) ηεκ. πεδία  Μ.Σ 22 KV θαη έλα (1) ηεκ. 
Γ.Π.Υ.Σ. θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηνύληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
- Γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ,ησλ δηαθνπηώλ, ησλ Μ/ηώλ, ησλ κνλσηήξσλ θαζώο θαη ησλ 

ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηαζηάζεσο σο ηνλ πίλαθα Υ.Σ. 

- Έιεγρνο εμαεξηζκνύ ρώξνπ Μ/ηώλ 

- Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/ηώλ 

- Έιεγρνο βεκαηηθήο γεηώζεσο ρώξνπ θαη κεηαιιηθώλ ηκεκάησλ 

- Έιεγρνο θαιήο θαηαζηάζεσο θειύθνπο Μ/ηώλ  

- Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ Μ/ηώλ 

- Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ Μ/ηώλ 

- Έιεγρνο κνλσηήξσλ   

- Δμαεξηζκόο Μ/ηώλ από ζώκα θαη κνλσηήξεο 

- Έιεγρνο  θπςέιεο Μέζεο Σάζεο –αζθαιεηναπνδεπθηώλ 

- Έιεγρνο θαισδίσλ Μ.Σ 

- Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ  

- Έιεγρνο νξγάλσλ πξνζηαζίαο Μ/ηώλ 

- Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ πξνο δηάζπαζε θαη εύξεζε ηεο δηειεθηξηθήο ηνπ αληνρήο  

- Έιεγρνο θαη αιιαγή ζύιηθνο ζηα αλαπλεπζηηθά όξγαλα ησλ Μ/ηώλ 

- Έιεγρνο αζθαιεηώλ πξνζηαζίαο Μ/ηώλ 

- Μέηξεζε κνλώζεσλ θαισδίσλ Μ.Σ 

- Μέηξεζε κνλώζεσλ Μ/ηώλ 

- Μέηξεζε  αληηζηάζεσλ ηνπ Μ/ηώλ ( πελία Μ.Σ.&Υ.Σ.) 

- Μέηξεζε γεηώζεσλ ηξηγώλνπ νπδέηεξνπ θόκβνπ θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ 

- Έιεγρνο ξειέ δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο 

- Έιεγρνο θσηηζκνύ ρώξσλ Τ/ 

- Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ Τ/ 

-Έιεγρνο πηλαθίδσλ πξνεηδνπνηήζεσο θηλδύλνπ ζηελ πόξηα ηνπ Τ/  

- Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ αζθαινύο ρεηξηζκνύ (ηάπεηα -γάληηα). 

Β. ΤΝΣΖΡΖΖ   Γ.Π.Υ.Σ. 

  Μία  (1) γεληθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο θαηά ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη αθόινπζεο εξγαζίεο : 

- Γεληθόο θαζαξηζκόο. 

- Πιύζηκν κε εηδηθό πγξό. 

- Γεληθέο ζπζθίμεηο. 

- Έιεγρνο ησλ επαθώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα.  

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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Πεξηιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξό πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ 

ζπληήξεζε (ζηνππηά , εηδηθά πγξά , silica  cel, γάληηα). 

Γ.ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ Τ/ 

Σξείο  (3) επηζεσξήζεηο ηνπ Τπνζηαζκνύ ( 1/ αλά ηεηξάκελν ) θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη νπηηθόο 
έιεγρνο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νκαιήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. 

 Οη ππνρξεώζεηο ηεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ : 

πληήξεζε – επηζεώξεζε  ζην ρώξν ηνπ ππνζηαζκνύ . 

- Πίλαθεο Μέζεο Σάζεο 

-Γεληθό πίλαθα ρακειήο ηάζεο  

-Μεηαζρεκαηηζηέο Μέζεο Σάζεο 

-Καιώδηα Μέζεο Σάζεο 

-Όξγαλα πξνζηαζίαο Μ/Σσλ  

  Μεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ζηελ Δπηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ ΔΚΑ εγγξάθσο ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, νπνηαδήπνηε βιάβε 

παξαηήξεζε, θαζώο θαη  ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ.  

  Ζ ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ 

ηδξύκαηνο θαη ε εηαηξεία ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο  θαηόπηλ 

εηδνπνίεζήο ηεο.  

  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ άκεζε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζζνύλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε  παξνπζηαδόκελνπ πξνβιήκαηνο ζηνλ ππνζηαζκό.  

 Γηα ηπρόλ αληαιιαθηηθά θαη ινηπά πιηθά , θαζώο θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ, ζα ηζρύεη ηηκνιόγην 
εθηόο ζύκβαζεο , κόλν θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

 Σελ εθηέιεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαθνινπζεί αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί 

από ηε Γηεύζπλζε ηνπ EΚA θαη ζα ειέγρεη  ηελ πνηόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ , ηελ 

αξηηόηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηε ηήξεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη δελ ζα γίλεηαη θακία 

παξέκβαζε από ππαιιήινπο ηνπ ΔΚΑ πνπ δελ ζα έρνπλ άδεηα Σ΄ Τπνζηαζκώλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα επαλαιάβεη εληόο εύινγνπ ρξόλνπ κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε ,  ηπρόλ 

απνξξηθζείζεο εξγαζίεο από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.   

Σν ΔΚΑ δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν θπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

(άξζξα 216 έσο  220 ηνπ λόκνπ 4412/2016).    

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΔΗΝΑΗ ΟΛΟΗ ΟΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΝΑ ΔΠΗΚΔΦΘΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ, ΝΑ 

ΛΑΒΟΤΝ ΠΛΖΡΖ ΓΝΩΖ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ  

ΠΡΟΣΑΔΗ. Ζ επίζθεςε ζα επηβεβαηώλεηαη κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε 

νπνία ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
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ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΠΑΡΑΣΑΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά από αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.   
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ 
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο  
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ 
Νόκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε 
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε 
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα 
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο 
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε 
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε 

θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξόκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10.ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο 
νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, 
(απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο ίζεο ή αλώηεξεο ησλ 2.500,00€). 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

 
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή, 
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία 
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,06%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ 
ΔΑΑΓΖΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ 
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 

 

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  ημημαηικά, 
πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ άλλωρ ζςμθωνηθεί 
μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ. Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην 
πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200. 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ 
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε 
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 
Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο, 
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
(Ν.4412/16).  
   
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ





ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 8 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,  
4) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
    
 
 
               ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                         Ο Γηνηθεηήο               
    
                                                                                Μπαληήο Αζαλάζηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγωληζκό Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο Ζ/Ε θαη ππνζηαζκνύ ΔΚΑ 
 
 
 

 

  
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
  
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο 
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ 
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα 
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγωληζκό  Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο Ζ/Ε θαη ππνζηαζκνύ ΔΚΑ 
 
 
 
 
 

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, 
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ 
e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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3. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξωζε επί ηνπ έξγνπ  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγωληζκό Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο Ζ/Ε θαη ππνζηαζκνύ ΔΚΑ 
 
 
 
 
 

 
Ο/Ζ (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Έρσ επηζθεθζεί ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ θαη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζήο 
ηνπ. 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγωληζκό Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο Ζ/Ε θαη ππνζηαζκνύ ΔΚΑ 
 
 
 
 

 
 

Σίκεκα 
αξηζκεηηθώο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΥΗΨΟΡΡ1-9ΞΑ
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